Aanvraagformulier startbewijs Motorcross 2017
Aanvragen voor startbewijzen en de betalingen daarvan uitsluitend
via en onder eindverantwoordelijkheid van het verenigingssecretariaat
van de bij MON aangesloten vereniging
Dit formulier s.v.p. invullen en aankruisen waar nodig.
Z.o.z. ook vrijwaringsverklaring ondertekenen!
Ik ben in het bezit van een Crosscertificaat:

 Ja

 Neen

Startnummer (o.v.b.)

 Ik heb voor het laatst een startbewijs gehad bij (naam van de bond) ________________________

in 19____ / 20____

via MC_________________________________________________________ in de klasse: _______________________________________________
 Ik heb nooit eerder een startbewijs gehad.
Achternaam aanvrager: _______________________________________ Roepnaam : _______________________________________________
Adres

: _____________________________________________ Nationaliteit: ______________________________________________

Postcode

: ________ ____ Woonplaats : ________________________________________ Prov.: _____________________________

Tel: ____________________________ Mobiel 06- ___________________ Geb. datum : _________________

Geslacht: M / V

Email: _______________________________________________________________________________________________________________________
Mijn transpondernummer is: __________________________ Motormerk/cilinderinhoud: _______________________ / ________ cc
Aanvraag ingediend via : MC ______________________________________________________________________________________________
Startbewijs Soloklassen motorcross, Quads:
 Ik wil een eerste startbewijs in de klasse
: _______________________________________________________________
 Ik wil een tweede startbewijs in de klasse
: ______________________________________________________________
 Ik wil een derde startbewijs in de klasse
: ______________________________________________________________
Startbewijs Zijspannen:
 Ik wil een startbewijs in de klasse Zijspannen als:
rijder / bakkenist (doorhalen wat n.v.t. is) en ga samen rijden met: __________________________________________________
Introductiestartbewijs:
 Ik wil een introductiestartbewijs in de klasse
: ________________________________________________________________
(alleen Jeugd / Dames / MX 2 en Open Junioren / Quad Junioren en Quad Senioren / Zijspan Nationalen /
bakkenist Zijspan Inters)
Digitale Nieuwsbrief MON :  Ontvang ik al

 Ja, wil ik ontvangen  Neen, wil ik niet ontvangen

U dient zich ervan bewust te zijn, dat motorsport een gevaarlijke sport is en risico’s met zich meebrengt.
Niet gedekt zijn aanspraken op letsel en materiele schade als gevolg van het deelnemen aan een training of wedstrijd. De
aansprakelijkheid van MON wordt beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitbetaald, m.u.v. de PO dekking.
Ondergetekende verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld en bekend te zijn met de reglementen van
MON.

Datum:

Clubstempel c.q. naam club + handtekening
secretaris:

______________________________________

Handtekening: _______________________________________ ook z.o.z.!
 Voor minderjarigen (ongehuwden beneden de 18 jaar)
de handtekening van de wettelijk vertegenwoordiger.
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Vrijwaringsverklaring
(Exoneratieclausule)
Model 2017 Startbewijs
1. Gevaarlijke sport
Motorsport is een gevaarlijke sport met een verhoogd risico op letsel- en zaakschade.
2. Aansprakelijkheid MON c.s. uitgesloten
Aansprakelijkheid van MON en de aangesloten verenigingen en haar leden, medewerkers en vrijwilligers (hierna: "MON c.s.") voor
schade als gevolg van (motorsport)ongevallen is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. U zal MON
c.s. niet voor deze schade aansprakelijk stellen.
3. Aansprakelijkheidsrisico MON c.s. niet verzekerbaar
De reden voor deze uitsluiting van aansprakelijkheid is dat het aansprakelijkheidsrisico van MON c.s. niet verzekerbaar is. Indien
MON c.s. succesvol aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, zou de georganiseerde beoefening van motorsport en daarmee het
voortbestaan van MON en de aangesloten verenigingen onmogelijk worden.
4. Beperkte dekking ongevallenverzekering
MON heeft wel een ongevallenverzekering afgesloten ten behoeve van haar startbewijshouders, maar dit is uitdrukkelijk geen
aansprakelijkheidsverzekering. De maximale dekking van de ongevallenverzekering is bovendien beperkt tot € 5.000,- bij overlijden
en maximaal € 25.000,- bij blijvend letsel. U kunt zich tegen betaling bij laten verzekeren door het sluiten van een aanvullende
ongevallenverzekering ter verhoging van voornoemde maximale verzekerde somme. Indien u een aanvullende
ongevallenverzekering wenst af te sluiten, dan kunt u dat doen door een formulier in te vullen op de MON-website
(www.mon.nl/bijverzekeren).
5. Voorlichtingsfilm
Om u te wijzen op de risico’s waarmee motorsport gepaard gaat, heeft MON een voorlichtingsvideo laten maken. In deze korte film
wordt onder meer uitgelegd wat u kunt doen om letsel te voorkomen en wat uw verantwoordelijkheden en die van MON zijn.
Iedereen die een start- of trainingsbewijs aanvraagt, dient kennis te hebben genomen van de inhoud van de video De mooie en
mindere kanten van motorcross, die is te raadplegen via www.mon.nl/sporten/motorcross/beeldmateriaal of uw club.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u zich richten tot het bondsbureau van MON via info@mon.nl of 0485-315080.
Verklaring
U verklaart dat u kennis hebt genomen van het voorgaande en zich bewust bent van:
1. de risico's van de beoefening van de motorsport;
2. de uitsluiting van de aansprakelijkheid van MON c.s.;
3. de onverzekerbaarheid van het aansprakelijkheidsrisico voor MON c.s.;
4. de beperkte dekking van de ongevallenverzekering van MON en de mogelijkheid tot het bijverzekeren tegen betaling.
5. de inhoud van de voorlichtingsvideo.

Naam club: ___________________________________________________________________________________________
Naam aanvrager + MON-id (indien bekend):

Naam clubbestuurder:

__________________________________________________

________________________________________________

Handtekening: __________________________________
(wettelijk vertegenwoordiger bij minderjarige)

Handtekening: ________________________________

Postbus 341
5430 AH Cuijk

Veldweg 15A T. 0485-315080
5431 CH Cuijk
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info@mon.nl
www.mon.nl

NL86 INGB 0000 9331 64
KvK 17167918

Startbewijs Nationale klassen motorcross:
Startbewijs 2017 aangevraagd vóór 01-12-2016
Startbewijs 2017 aangevraagd ná 01-12-2016
Startbewijs 2017 aangevraagd per 01-08-2017
Tweede en daaropvolgende startbewijzen

: € 205,00
: € 215,00
: € 100,00
: € 60,00

Startbewijs Jeugdklassen motorcross:
Startbewijs 2017 aangevraagd vóór 01-12-2016
Startbewijs 2017 aangevraagd ná 01-12-2016
Startbewijs 2017 aangevraagd per 01-08-2017
Tweede en daaropvolgende startbewijzen

: € 165,00
: € 175,00
: € 75,00
: € 60,00

Let op: Het gebruik van transponders is tijdens bondswedstrijden verplicht. Zie www.mon.nl voor meer
informatie omtrent transponders.
Startbewijzen worden uitsluitend uitgegeven via verenigingen die bij MON zijn aangesloten.
Alle startbewijshouders ontvangen het bondsblad “Motorsportnieuws” gratis.
Iedere volgende eerste aanvraag startbewijs op hetzelfde adres krijgt € 10,00 korting indien men één
bondsblad op dat adres wil ontvangen. Verzending naar het buitenland kost € 15,00 per jaar extra.
Introductiestartbewijs motorcross alléén mogelijk in de klassen Jeugd / Dames / MX 2 en Open Junioren/
Quad Junioren en Quad Senioren / Zijspan Nationalen / bakkenist Zijspan Inters
: € 60,00
Met een introductiestartbewijs is uitsluitend deelname mogelijk op twee wedstrijddagen.
Sportkeuring: Alleen sportkeuringsbewijzen (mogelijk kosten declareren bij uw ziektekostenverzekering) van
MON en SMI worden geaccepteerd.
Voor alle startbewijsaanvragen (dus ook voor introductiestartbewijzen) is een geldig sportkeuringsbewijs van MON
(verkrijgbaar via www.mon.nl) - of een SMI (Sport Medische Instelling) verplicht. De sportkeuring is maximaal geldig
voor 2 seizoenen (SMI sportkeuringen zijn 3 seizoenen geldig). Voor rijders van 36 jaar en ouder is de geldigheidsduur
van de sportkeuring één (1) seizoen (dit geldt ook voor ook SMI sportkeuringen).
Voor rijders vanaf 60 jaar (peildatum 1 januari) is een SMI sportkeuring verplicht en deze is één (1) jaar geldig.
Crosscertificaat: Voor rijders die vanaf 2011 geen start- of trainingsbewijs (of introductiestartbewijs) MON
hebben gehad, is overlegging van een geldig Crosscertificaat verplicht. Uitgifte Crosscertificaat uitsluitend via
de aangesloten verenigingen.
Pasfoto: Jeugdmotorcross: altijd een pasfoto meezenden. Nationale motorcross: bij de eerste aanvraag altijd een
pasfoto indienen. Indien je foto al in het bezit is van MON check dan goed of die foto nog gelijkend is en stuur
eventueel een nieuwe op. De foto digitaal zenden of per post met de naam op de achterzijde van de foto.
Leeftijd: de minimum leeftijd voor deelname is 5 jaar
50cc Minimotoren
: 05 t/m 08 jaar (1)
MX 2 Jeugd 125cc
: 13 t/m 17 jaar
Quad standaard
: 05 t/m 13 jaar (2)
Vrije klasse
: 15 t/m 70 jaar
Quad special
: 09 t/m 16 jaar
Alle soloklassen
: vanaf 15 jaar
Zijspan jeugd
: 08 t/m 17 jaar
Damesklasse
: vanaf 15 jaar
65cc Kleine wielen
: 07 t/m 10 jaar
Veteranenklasse
: vanaf 45 jaar
65cc Grote wielen
: 08 t/m 11 jaar
Quad Jun/Sen/Nat/Inters
: vanaf 15 jaar (3)
85cc Kleine wielen
: 10 t/m 13 jaar
Zijspan
: vanaf 15 jaar
85cc Grote wielen
: 12 t/m 15 jaar
(1) 50cc Minimotoren en (2) Quad standaard: Bij eerste aanvragen voor deze klassen dienen ouders van rijders een
uittreksel uit het bevolkingsregister of een kopie van een geldige ID kaart bij te voegen vanwege de absolute
minimumleeftijd van 5 jaar.
(3) Deelname aan de Quad klasse is mogelijk vanaf 14 jaar voor quads met een maximale cilinderinhoud van 144cc
2takt of 250cc 4takt.
Milieumat: Iedere houder van een startbewijs of trainingsbewijs van MON is verplicht tijdens trainingen en
wedstrijden gebruik te maken van een door MON goedgekeurde milieumat.
Dit startbewijs is tevens bewijs van lidmaatschap van de vereniging MLN (Motorsport Leden Nederland).
Trainingsbewijzen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de aangesloten verenigingen.
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